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ข้อบัญญตัิองค์การบรหิารส่วนต าบลโสกกา่ม 
เรื่อง  กิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. 2559 
 

 โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโสกก่าม  ว่าด้วยกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ.๒๕๔๖  ประกอบมาตรา ๓๒  มาตรา ๕๔  มาตรา ๕๕  มาตรา ๕๘  มาตรา ๖๓  และมาตรา ๖๕  แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕   องค์การบริหารส่วนตําบลโสกก่าม  โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลโสกก่าม  และนายอําเภอเซกา  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี้  เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโสกก่าม  เรื่อง  กิจการท่ี
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559” 
 
 ข้อ ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโสกก่าม ต้ังแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
 ข้อ ๓  บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 
 ข้อ ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
 “คนงาน” หมายความว่า   ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
 “มลพิษทางเสียง”   หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการท่ีทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
 “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน 
 “มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการท่ีทํา
ให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
 “มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการท่ีทําให้มี
ผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
 “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือส่ิงท่ีสร้าง
ขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 “การค้า”  หมายความว่า  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย์  การอุตสาหกรรม  การเกษตร  
การผลิต  หรือให้บริการใด ๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า 
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 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโสกก่าม  หรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี  ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโสกก่าม  ให้ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ข้อบัญญัตินี้ 
 “เ จ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่ ง ไ ด้รับการแต่ง ต้ังจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
 

 ข้อ ๕  ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการท่ีต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลโสกก่าม 

๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว์ 
  (1) การเพาะพันธุ์  เล้ียง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
  (2) การประกอบกิจการการเล้ียงสัตว์  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน  เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ท้ังนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตว์และผลิตสัตว์ 
  (๑) การฆ่า หรือชําแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  เร่ขาย  หรือขายใน
ตลาด 
  (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
  (๓) การสะสมเขา  กระดูก  หรือช้ินส่วนสัตว์ท่ียังมิได้แปรรูป 
  (๔) การเค่ียวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว์ 
  (๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา  
หนัง  ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใดๆ  ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 
  (๖) การผลิต  โม่  ปุน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช  
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
  (๗) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือล้างครั่ง 

๓. กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องด่ืม  น้ําด่ืม  ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร การเร่
ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เต้าเจ้ียว  ซีอิ้ว  
น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 
  (๒) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว์  ได้แก่  ปลาร้า  
ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม หม่ํา  ไส้กรอก  กะปิ  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  
หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน   
  (๓) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แช่อิ่ม  จากผัก  ผลไม้  
หรือพืชอย่างอื่น  
  (๔) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก  บด  นึ่ง  
ต้ม  ตุ๋น  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปิ้ง  ย่าง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 
  (๕) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน 
  (๖) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว  เต้าฮวย  เต้าหู้  
วุ้น  เส้น  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 
  (๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตต้ี พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 
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  (๘) การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ  ขนมอบอื่น ๆ 
  (๙) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์ 
  (๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  หรือเนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนย  
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม   
  (๑๑) การผลิตไอศกรีม 
  (๑๒) การค่ัว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
  (๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องด่ืมชนิดผงอื่น ๆ   
  (๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เอททิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์  
น้ําส้มสายชู  ข้าวหมาก  น้ําตาลเมา   
  (๑๕) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําด่ืมจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ   
  (๑๖) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งน้ําแข็ง 
  (๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  
ผัก  ผลไม้  เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 
  (๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด   
  (๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
  (๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเช่ือม   
  (๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
  (๒๒) การแกะ  ตัดแต่ง  ล้างสัตว์น้ํา  ท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
  (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
  (๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 

๔. กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ทําความ
สะอาด 
  (๑) การผลิต  โม ่ บด  ผสม  หรือบรรจุยา   
  (๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมท้ังสบู่
ท่ีใช้กับร่างกาย  
  (๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
  (๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
  (๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู่  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
ต่าง ๆ  

๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
  (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช 
  (๒) การล้าง  อบ  รม  สะสมยางดิบ  หรือจัดทําสถานท่ีรับซื้อหรือจําหน่ายยางดิบ
หรือน้ํายางเพื่อการค้ายกเว้นการสะสมยางดิบของเกษตรกรในครัวเรือน 
  (๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแปูงมันสําปะหลัง  แปูงสาคู  แปูงจากพืช  หรือแปูงอื่น ๆ 
ในทํานองเดียวกัน 
  (๔) การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเครื่องจักร  หรือแบ่งบรรจุข้ าวด วยวิธีใด้ๆ้ก็ตาม 
  (๕) การผลิตยาสูบ 
  (๖) การขัด  กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช   
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  (๗) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุ๋ย   
  (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 
  (๙) การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย  ข้าวโพด 

๖. กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
  (๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ์  หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ  ด้วย
โลหะหรือแร่ 
  (๒) การถลุงแร่  การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน  
๖ (๑)  
  (๓) การกลึง  เจาะ  เช่ือม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือก๊าซ  
หรือไฟฟูา  ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน  ๖ (๑) 
  (๔) การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิเกิล  หรือโลหะอื่น
ใด  ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน  ๖ (๑) 
  (๕) การขัด  ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาต
ใน  ๖ (๑) 
  (๖) การทําเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร่   

๗. กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
  (๑) การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
  (๒) การผลิตยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
  (๓) การซ่อม  การปรับแต่งเครื่องยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟูา  ระบบ
ปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล   
  (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจําหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ดังกล่าว
ด้วย 
  (๕) การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์   
  (๖) การผลิต  สะสม  จําหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอรี่ 
  (๗) การจําหน่าย  ซ่อม  ปะ  เช่ือมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
  (๘) การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตซ์ 
  (๙) การสะสม  การซ่อมเครื่องกล  เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเก่า 

๘. กิจการท่ีเกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
  (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
  (๒) การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ ขุดร่อง  ทําค้ิว  หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
  (๓) การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งสําเร็จส่ิงของเครื่องใช้หรือ
ผลิตภัณฑ์จากไม้  หวาย  ชานอ้อย   
  (๔) การอบไม้ 
  (๕) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป   
  (๖) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 
  (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ  
  (๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 
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๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

  (๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
  (๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 
  (๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาต
ใน  ๙(๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
  (๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙(๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   
  (๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใช่โรงแรมท่ีจัดไว้เพื่อให้บริการพัก
ช่ัวคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
  (๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่าหรือ
กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
  (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
  (๘) การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเธค  คารา  
โอเกะ  หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
  (๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอื่นๆ  ในทํานองเดียวกัน  เว้นแต่
เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙(๑)    
  (๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอื่น ๆ  
 ในทํานองเดียวกัน     
  (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการท่ีอยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
  (๑๒) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 
  (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก 
         (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ล่ิง  หรือตู้เกม 
  (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์   
   (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
  (๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบั ติการทางการแพทย์   การสาธารณสุข  
วิทยาศาสตร์หรือส่ิงแวดล้อม 
  (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
  (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ 
  (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผู้รับบริการ 
  (๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว์
ช่ัวคราว 

๑๐. กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 
  (๑) การปั่นด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก   
  (๒) การสะสมปอ  ปุาน  ฝูาย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์ 
  (๓) การปั่นฝูาย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
  (๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม หรือส่ิงทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 
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  (๕) การเย็บ  ปักผ้า  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ด้วยเครื่องจักร 
  (๖) การพิมพ์ผ้า  และส่ิงทออื่น ๆ   
  (๗) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร   
  (๘) การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือส่ิงทออื่น ๆ   

๑๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
  (๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
  (๒) การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหิน  ด้วยเครื่องจักร 
  (๓) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
  (๔) การสะสม ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมท้ังการขุด  ตัก  ดูด  
โม่  บด  หรือย่อย  ด้วยเครื่องจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๑๑(๒)  
  (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
  (๖) การเล่ือย  ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ   
  (๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน   
  (๘) การผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
  (๙) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
  (๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย 
  (๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
  (๑๒) การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก  แก้ว  หิน  หรือวัตถุอื่น
ใด  ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖(๕) 

๑๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ 
  (๑) การผลิต   สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งกรด ด่าง  สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทํา
ละลาย 
  (๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ 
  (๓) การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนส่งปิโตเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตเลียม 
  (๔) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก 
  (๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 

  (๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์   
เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
  (๗) การโม่  สะสม  หรือบดชัน 
  (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
  (๙) การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
  (๑๐) การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุท่ี
คล้ายคลึง 
  (๑๑) การผลิตพลาสติก   เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
  (๑๒) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
  (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
  (๑๔) การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ
ผลิตดอกไม้เพลิง   
  (๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
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  (๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  การสะสม  ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
  (๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว   

๑๓. กิจการอื่น ๆ 
  (๑) การพิมพ์หนังสือหรือส่ิงพิมพ์อื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
  (๒) การผลิต  ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟูา  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  หรือ
อุปกรณ์ไฟฟูา 
  (๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
  (๔) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร 
  (๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
  (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
  (๗) การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม ่
  (๘) การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่ส่ิงทอ 
  (๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 
   (๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
  (๑๑) การให้บริการควบคุมปูองกันละกําจัดแมลง  หรือสัตว์พาหะนําโรค 
  (๑๒) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
  (๑๓) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
 
 ข้อ ๖  สถานประกอบกิจการท่ีต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ ท่ีต้ังอยู่ในเขตท่ีกฎหมายว่า
ด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเข้าข่าย
เป็นโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องด้วยแล้วแต่กรณี 
 
 ข้อ ๗  นับแต่วันท่ีข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้   ห้ามมิให้ ผู้ใดประกอบกิจการตามประเภทท่ี
กําหนดไว้ในข้อ ๕  ในลักษณะท่ีเป็นการค้าเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   ในการออก
ใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ  เพื่อปูองกันอันตรายต่อ
สุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมนอกจากท่ีกําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแห่งเดียว 
 

 ข้อ ๘  ผู้ดําเนินกิจการตามประเภทท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๕  ท้ังท่ีเป็นการค้าและไม่เป็นการค้า  
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะและมาตรการปูองกันอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้ 
  (๑) สถานท่ีประกอบกิจการจะต้องต้ังอยู่ในทําเลท่ีจะทํารางระบายน้ําโสโครกไปสู่ทาง
ระบายน้ําสาธารณะ  หรือระบบบําบัดน้ําเสียได้โดยสะดวก  และการระบายน้ําโสโครกจะต้องไม่ทําให้เป็นท่ี
เดือดร้อนแก่ผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียง 
  (๒) เมื่อเจ้าพนักงานเห็นว่าควรจะต้องมีบ่อน้ําพักน้ําโสโครกหรือบ่อดักไขมัน  เครื่อง
ปูองกันกล่ิน  ไอ  เสียง  ความสะเทือน  ฝุุนละออง  เขม่า  ควัน  เถ้า  หรือส่ิงใดอันอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อยู่
ใกล้เคียง  ผู้ประกอบกิจการจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  เจ้า
พนักงานท้องถิ่น  หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
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  (๓) ต้องจัดให้มีท่ีรองรับขยะมูลฝอย  และส่ิงเปรอะเป้ือนท่ีถูกสุขลักษณะให้เพียงพอ 
  (๔) ต้องจัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศท่ีเพียงพอและต้องจัดสถานท่ีให้
สะอาดมิให้สกปรกรกรุงรัง  อันอาจจะเป็นท่ีอาศัยของสัตว์นําโรค 
  (๕) ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่การประกอบกิจการ นั้น 

 (๖) สถานท่ีเล้ียงสัตว์  ต้องมีท่ีขังและปล่อยสัตว์กว้างขวางพอตามประเภทและชนิด
ของสัตว์ นั้น 

(7) กิจการท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าอาจก่อให้เกิดน้ําโสโครก  กล่ิน  ไอ  เสียง  
ความสะเทือน  ฝุุนละออง  เขม่า  ควัน  เถ้า  หรือเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง  จะต้ังสถานประกอบกิจการ
อยู่ในเขตหรือท่ีชุมชนไม่ได้ 
  (8) จะต้องประกอบกิจการภายในเขตสถานท่ีตามท่ีขออนุญาตและตามกําหนดวัน
และเวลาท่ีขออนุญาต 
  (9) ถ้ามีความประสงค์จะเปล่ียนแปลง  แก้ไข  เพิ่มเติมสถานท่ีประกอบกิจการ
จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 
  (10) จะต้องปฏิบัติการทุกอย่างเพื่อให้ถูกต้องตามสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้า
พนักงานท้องถิ่น  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
  (11) จะต้องปฏิบัติการทุกอย่างเพื่อให้ถูกต้องตามสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้า
พนักงานท้องถิ่น  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 

ข้อ ๙  เมื่อผู้ดําเนินกิจการร้องขอ  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจผ่อนผันการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ใน ข้อ ๘  ได้ตามท่ีเห็นสมควร  หรือจะเปล่ียนแปลงอย่างใดเพื่อให้เหมาะสมแก่การค้าซึ่ง
ให้ควบคุมนั้นก็ได้ 

 
 ข้อ ๑๐ ผู้ใดมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการค้าตามข้อ ๕  ให้ยื่นคํา
ร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท่ีกําหนด   ณ   ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลโสกก่าม  และต้องนํา
หลักฐานดังต่อไปนี้แสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (๑) บัตรประจําตัวประชาชน 
  (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
  (3) หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินท่ีใช้ประกอบกิจการ   ในกรณีท่ีมิได้
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินท่ีใช้ประกอบกิจการจะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของ
อาคารหรือท่ีดินให้ประกอบกิจการตามท่ีขอรับใบอนุญาตได้ 
  (๔) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
  (๕) หลักฐานสําคัญอื่นๆ ท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกให้นํามาแสดง 
 
 ข้อ ๑๑  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือ  แจ้งคําส่ังไม่
อนุญาต  พร้อมด้วยเหตุผล  ให้ผู้ขอรับใบอนุญาต  ประกอบกิจการค้า  ตามข้อ ๗  ทราบภายในสามสิบวัน  นับ
แต่วันท่ีได้รับคําขอตามข้อ ๑๐  ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 ในกรณีท่ีมีเหตุอันจําเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจดําเนินการได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรค
หนึ่งสามารถขยายเวลาออกไปได้อีกสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันโดยจะมีหนังสือแจ้งขยายเวลาและเหตุ
จําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น 
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 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า     
สละสิทธิ์ 
 ข้อ ๑๒  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโสกก่ามเท่านั้น 
 
 ข้อ ๑๓  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าประเภทใดท่ีประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการค้านั้นต่อไป  จะต้องยื่นคําขอต่อใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดภายในสามสิบวันก่อนส้ินอายุ
ใบอนุญาต 
 
 ข้อ ๑๔  ผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อ ๑๒  และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ ๑๓  จะต้อง
ชําระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามอัตราท่ีกําหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพแนบท้ายข้อบัญญัตินี้  ในวันท่ีรับใบอนุญาตหรือ
วันท่ียื่นคําขอต่อใบอนุญาตแล้วแต่กรณี 
 ผู้ประกอบกิจการค้ารายใดไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง  จะต้องชําระ
ค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างชําระ  เว้นแต่จะได้แจ้งยกเลิกการขอรับใบอนุญาต
หรือการขอต่อใบอนุญาตเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ก่อนถึงกําหนดชําระค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัตินี้ 
 
 ข้อ ๑๕  ผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าจะต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็น
ได้โดยง่าย   ณ   สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
 
 ข้อ ๑๖  กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ ๑๐  โดยอนุโลม
และให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาท่ีเหลืออยู่ของอายุใบอนุญาตเดิม นั้น 
 
 ข้อ ๑๗  ผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัติ
นี้  หรือตามบทแห่งพระราชบัญญัติ  หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามความแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.๒๕๓๕  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในใบอนุญาต  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้แก้ไข  หรือปรับปรุงให้
ถูกต้องได้  และถ้าผู้ได้รับคําส่ังไม่แก้ไขหรือปรับปรุงภายในเวลาท่ีกําหนด  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังพัก
ใช้ใบอนุญาตในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 ในกรณีท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใด  ถูกพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไป  
และมีเหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก  หรือต้องคําพิพากษาถึ งท่ีสุดว่าได้กระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  หรือการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งก่อให้เกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
 
 ข้อ ๑๘  คําส่ังพักใช้ใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําส่ังดังกล่าว  ให้ส่งคําส่ังโดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือให้ปิดคําส่ังนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการ



- 10 - 
 

งานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําส่ังแล้วต้ังแต่เวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือวัน
ปิดคําส่ัง  แล้วแต่กรณี 

การปิดคําส่ังตามวรรคหนึ่งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีปิดคําส่ังต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคน  โดย
พยานคนหนึ่งจะต้องเป็นเจ้าพนักงานฝุายปกครองหรือตํารวจ  และให้พยานลงช่ือในบันทึกการปิดคําส่ังไว้เป็น
หลักฐาน 
 ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอนนั้นอีกไม่ได้  
จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
 

ข้อ ๑๙  ผู้ใดไม่ปฏิบั ติตามหรือฝุาฝืนข้อบัญญั ตินี้ ต้องระวางโทษตาม ท่ีกําหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

ข้อ ๒0  ให้กิจการท่ีกําหนดให้เป็นกิจการท่ีต้องมีการควบคุมตามข้อ ๕  อยู่ก่อนวันท่ีข้อบัญญัตินี้
มีผลใช้บังคับเป็นกิจการท่ีต้องควบคุมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโสกก่าม 

ให้ผู้ดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง  ดําเนินการแจ้งขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

 
ข้อ ๒1  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโสกก่าม เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

  ประกาศ   ณ   วันท่ี  19  มกราคม  พ.ศ. 2559 
 
 
 
 

 
 นายคูณ   อุ่นคํา 

 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโสกก่าม 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 
เร่ือง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2559 

 

ลําดับท่ี ประเภทการค้า 
อัตราค่าธรรมเนียม 

บาท สตางค์ 
1. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์   

1.1 การเพาะพันธุ์ เล้ียง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด   

1.1.1 การเพาะพันธุ์ เล้ียง และการอนุบาลสัตว์บก ม้า  โค  กระบือ   

  ก.  จํานวน  5-10  ตัว 100 - 
  ข.  จํานวน  11-20  ตัว 200 - 
       ค.  จํานวน  21  ตัวขึ้นไป 500 - 

1.1.2 การเพาะพันธุ์ เล้ียง และการอนุบาลสุกร   

  ก.  จํานวน  10-50  ตัว 200 - 
  ข.  จํานวน  51-100  ตัว 1,000 - 
  ค.  จํานวน  101-200  ตัว 1,500 - 

 ก.    ง.  จํานวน  201  ตัวขึ้นไป 2,500 - 
1.1.3 การเพาะพันธุ์ เล้ียง และการอนุบาลห่าน  เป็ด  ไก่  นก   

  ก.  จํานวนต้ังแต่  60-100  ตัว 50 - 
  ข.  จํานวนต้ังแต่  101-500  ตัว 100 - 
  ค.  จํานวนต้ังแต่  501-2,000  ตัว 150 - 
  ง.  จํานวนต้ังแต่  2,001-5,000  ตัว 200 - 
  จ.  จํานวนต้ังแต่  5001  ตัวขึ้นไป 250 - 

1.1.4 การเพาะพันธุ์ เล้ียง และการอนุบาลสัตว์น้ํา สัตว์เล้ือยคลาน หรือ
แมลง 

50 - 

1.2 การประกอบกิจการการเล้ียงสัตว์  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใด
อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อ
ประโยชน์ของกิจการนั้น  ท้ังนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

1,000-3,000 - 

    
2. กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์   

2.1 การฆ่า หรือชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร เร่ขาย 
หรือขายในตลาด 

500 - 

2.2 การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 500 - 
2.3 การสะสมเขา กระดูก หรือช้ินส่วนสัตว์ท่ียังมิได้แปรรูป 500 - 
2.4 การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 500 - 
2.5 การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือก กระดอง  

กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง  
ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 

500 - 

 



- 12 - 
 

ลําดับท่ี ประเภทการค้า 
อัตราค่าธรรมเนียม 

บาท สตางค์ 
2.6 การผลิต โม่ ปุน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือ

พืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือ
ส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

  

  ก.  โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  5  แรงม้าขึ้นไป 500 - 
  ข.  โดยใช้เครื่องจักท่ีมีกําลังตํ่ากว่า 5 แรงม้าลงมา 200 - 
  ค.  ไม่ใช้เครื่องจักร 100 - 

2.7 การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 500 - 
    

3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เคร่ืองด่ืม น้ าด่ืม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่าย
อาหาร การเร่ขาย  การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 

  

3.1 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ  
เต้าเจ้ียว ซีอิ้ว น้ําจ้ิม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 

500 - 

3.2 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ปลา
ร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ  
น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท่ี
คล้ายคลึงกัน 

500 - 

3.3 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก  
ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น 

500 - 

3.4 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก  
บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธี
อื่นใด 

500 - 

3.5 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน 500 - 
3.6 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย 

เต้าหู้ วุ้น เส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีคล้ายคลึง
กัน 

500 - 

3.7 การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตต้ี พาสตา หรือผลิตภัณฑ์   อื่น ๆ 
ท่ีคล้ายคลึงกัน 

  

  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 500 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 - 

3.8 การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ ขนมอบอื่น ๆ   
  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 500 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 - 

3.9 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์ 1,000 - 
3.10 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม หรือ เนยผสม  

ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
500 - 
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ลําดับท่ี ประเภทการค้า 
อัตราค่าธรรมเนียม 

บาท สตางค์ 
3.11 การผลิตไอศกรีม 200 - 
3.12 การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 500 - 
3.13 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องด่ืมชนิดผง

อื่น ๆ   
  

  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 500 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 250 - 

3.14 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ 
น้ําส้มสายชู ข้าวหมาก น้ําตาลเมา 

3,000 - 

3.15 การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําด่ืมจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ     
  ก.  การผลิตน้ํากล่ัน  หรือน้ําบริโภค 1,000 - 
  ข.  น้ําด่ืมจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ   300 - 

3.16 การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง 2,000 - 
3.17 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจาก

พืช  ผัก  ผลไม้ เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะ
อื่นใด 

2,000 - 

3.18 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ
ภาชนะอื่นใด   

  

  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 3,000 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 - 

3.19 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 1,000 - 
3.20 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเช่ือม   1,000 - 
3.21 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 500 - 
3.22 การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ํา ท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 1,000 - 
3.23 การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 2,000 - 
3.24 การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 500 - 

    
4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองส าอาง  

ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 
  

4.1 การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา     
  ก.  เครื่องจักท่ีมีกําลัง  5  แรงม้าขึ้นไป 1,000 - 
  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกว่า 1 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 500 - 
  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง 1 แรงม้า ลงมา 300 - 

4.2 การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง  
รวมท้ังสบู่ท่ีใช้กับร่างกาย 

1,000 - 

4.3 การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี 1,000 - 
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ลําดับท่ี ประเภทการค้า 
อัตราค่าธรรมเนียม 

บาท สตางค์ 
4.4 การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 1,000 - 
4.5 การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทําความ

สะอาดต่าง ๆ 
1,000 - 

    
5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร   

5.1 การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช   
  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 1,000 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100 - 

5.2 การล้าง อบ รม สะสมยางดิบ หรือจัดทําสถานท่ีรับซื้อหรือจําหน่ายยาง
ดิบหรือน้ํายางเพื่อการค้ายกเว้นการสะสมยางดิบของเกษตรกรใน
ครัวเรือน 

1,000 - 

5.3 การผลิต หรือแบ่งบรรจุแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืช หรือ
แปูงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 

1,000 - 

5.4 การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้ าวด วยวิธีใดๆ้ก็ตาม 400 - 

5.5 การผลิตยาสูบ   
  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 2,000 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 - 

5.6 การขัด กะเทาะหรือบดเมล็ดพืช   1,000 - 
5.7 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุ๋ย   2,000 - 
5.8 การผลิตเส้นใยจากพืช 1,000 - 
5.9 การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย  

ข้าวโพด 
1,000 - 

    
6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่   

6.1 การผลิตภาชนะเครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ  
ด้วยโลหะหรือแร่ 

  

  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 500 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 - 

6.2 การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการในลําดับท่ี 
6.1 

1,000 - 

6.3 การกลึง เจาะ เช่ือม ตี ตัด ประสาน รีด  หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร  
หรือก๊าซ หรือไฟฟูา ยกเว้นกิจการในลําดับท่ี 6.1 

200 - 

6.4 การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกิล หรือโลหะ
อื่นใด ยกเว้นกิจการในลําดับท่ี 6.1 

500 - 
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6.5 การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการท่ี 6.1   

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง 5 แรงม้าขึ้นไป 1,000 - 
  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกว่า 1  แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 500 - 
  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  1 แรงม้า ลงมา 200 - 

6.6 การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 5,000 - 
    

7. กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล   
7.1 การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 1,000 - 
7.2 การผลิตยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 5,000 - 
7.3 การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา  

ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ 
เครื่องจักร เครื่องกล 

  

  ก.  รถจักรยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 500 - 
  ข.  รถยนต์ 1,000 - 

7.4 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้
บริการหรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือ
ปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ดังกล่าวด้วย 

  

  ก.  รถจักรยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 500 - 
  ข.  รถยนต์ 1,000 - 

7.5 การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์   500 - 
7.6 การผลิต  สะสม  จําหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอรี่ 500 - 
7.7 การจําหน่าย ซ่อม ปะ เช่ือมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 500 - 
7.8 การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์ 500 - 
7.9 การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่อง จักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
500 - 

    
8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ   

8.1 การผลิตไม้ขีดไฟ 1,000 - 
8.2 การเล่ือย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร   

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  5  แรงม้าขึ้นไป 500 - 
  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกว่า 1 แรงม้า  แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 300 - 
  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  1  แรงม้า  ลงมา 200 - 

8.3 การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จส่ิงของเครื่องใช้หรือ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย 

200 - 

8.4 การอบไม้ 1,000 - 
8.5 การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 1,000 - 
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8.6 การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วย

กระดาษ 
300 - 

8.7 การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 500 - 
8.8 การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน   

  ก.  ขายส่ง 200 - 
  ข.  ขายปลีก 100 - 
    

9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ   
9.1 การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
1,000 - 

9.2 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 1,000 - 
9.3 การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการท่ีได้รับ

ใบอนุญาตลําดับท่ี 9.1 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 

500 - 

9.4 การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็น
การให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาตลําดับท่ี 9.1 หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

500 - 

9.5 การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใช่โรงแรมท่ีจัดไว้เพื่อ
ให้บริการพักช่ัวคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมี
ค่าตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

1,000 - 

9.6 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

500-
1,000 

- 

9.7 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 1,000 - 
9.8 การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง  ดิสโกเธค 

คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 
200-

1,000 
- 

9.9 การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน  
เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตลําดับท่ี 9.1  

2,000 - 

9.10 การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่น
อื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 

2,000 - 

9.11 การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการท่ีอยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

300 - 

9.12 การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 500 - 
9.13 การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก 500 - 
9.14 การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ล่ิง หรือตู้เกม 1,000 - 
9.15 การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 500 - 

 



- 17 - 
 

ลําดับท่ี ประเภทการค้า 
อัตราค่าธรรมเนียม 

บาท สตางค์ 
9.16 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 2,000-

5,000 
- 

9.17 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  
วิทยาศาสตร์หรือส่ิงแวดล้อม 

1,000 - 

9.18 การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 500 - 
9.19 การประกอบกิจการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ 500 - 
9.20 การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผู้รับบริการ 500 - 
9.21 การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับ

ฝากสัตว์ชั่วคราว 
500 - 

    
10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ   
10.1 การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่

กระตุก 
  

  ก.  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 500 - 
  ข.  การทอผ้าด้วยกี่กระตุกเกิน 10 กี่ข้ึนไป 300 - 
  ง.  การทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่  5-10  กี่ 200 - 

10.2 การสะสมปอ  ปุาน  ฝูาย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์ 500 - 
10.3 การปั่นฝูาย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 1,000 - 
10.4 การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 1,000 - 
10.5 การเย็บ ปักผ้า หรือส่ิงทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร          500 - 
10.6 การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์ส่ิงทออื่น ๆ  300 - 
10.7 การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 300 - 
10.8 การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือส่ิงทออื่น ๆ 500 - 

    
11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย  ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
11.1 การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา   

  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 1,000 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100 - 

11.2 การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 5,000 - 
11.3 การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุท่ี

คล้ายคลึง 
500 - 

11.4 การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมท้ังการขุด ตัก 
ดูด โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร  ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาต
ในลําดับท่ี 11.2 

  

  ก.  1-3  ตัน 300 - 
  ข.  3-5  ตัน 500 - 
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  ค.  5  ตันขึ้นไป 3,000 - 

11.5 การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 500 - 
11.6 การเล่ือย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์

ต่าง ๆ 
500 - 

11.7 การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 500 - 
11.8 การผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 3,000 - 
11.9 การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 1,000 - 

11.10 การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 1,000 - 
11.11 การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 2,000 - 
11.12 การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือ

วัตถุอื่นใด ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตในลําดับท่ี 6.5 
2,000 - 

    
12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และ

สารเคมีต่าง ๆ 
  

12.1 การผลิต  สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัว
ทําละลาย 

2,000 - 

12.2 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 3,000 - 
12.3 การผลิต สะสม กล่ัน หรือขนส่งปิโตเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตเลียม   

  ก.  แบบไม่ใช้เครื่องจักร 500 - 
  ข.  แบบใช้เครื่องจักร 5,000 - 

12.4 การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก   
12.5 การพ่นสี ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตในลําดับท่ี 7.1    

  ก.  พ่นสีรถยนต์ 500 - 
  ข.  พ่นส่ิงของอื่นนอกจากรถยนต์ 300 - 

12.6 การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก  
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 

500 - 

12.7 การโม่ สะสม หรือบดชัน 300 - 
12.8 การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 1,000 - 
12.9 การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 300 - 

12.10 การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ี
คล้ายคลึง 

500 - 

12.11 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 500 - 
12.12 การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 1,000 - 
12.13 การผลิตน้ําแข็งแห้ง 1,000 - 
12.14 การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ 2,000 - 
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 ในการผลิตดอกไม้เพลิง   

12.15 การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 1,000 - 
12.16 การผลิต สะสม บรรจุ การสะสม  ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะ

นําโรค 
2,000 - 

12.17 การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 500 - 
    

13. กิจการอื่น ๆ    
13.1 การพิมพ์หนังสือหรือส่ิงพิมพ์อื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร   

  ก.  เครื่องจักรมีกําลัง  5  แรงม้าขึ้นไป 2,000 - 
  ข.  เครื่องจักรมีกําลังเกินกว่า  1  แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 500 - 
  ค.  เครื่องจักรมีกําลัง 1 แรงม้า ลงมา 300 - 

13.2 การผลิต  ซ่ อม เครื่ อ งอิ เ ล็กทรอนิก ส์  เครื่ อ ง ไฟฟู า  อุปกร ณ์
อิเล็กทรอนิกส์  หรืออุปกรณ์ไฟฟูา 

300 - 

13.3 การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 500 - 
13.4 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 200 - 
13.5 การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้   

  ก  พื้นท่ีใช้วางวัตถุไม่เกิน 20  ตารางวา 100 - 
  ข  พื้นท่ีใช้วางวัตถุเกิน 20  ตารางวา แต่ไม่เกิน  50  ตารางวา 200 - 
  ค  พื้นท่ีใช้วางวัตถุเกิน 50  ตารางวา แต่ไม่เกิน  100  ตารางวา 300 - 
  ง  พื้นท่ีใช้วางวัตถุเกิน 100  ตารางวา  ขึ้นไป  500 - 

13.6 การประกอบกิจการโกดังสินค้า 1,000 - 
13.7 การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือแปร

สภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
300 - 

13.8 การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่ส่ิงทอ 500 - 
13.9 การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 1,000 - 

13.10 การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 500 - 
13.11 การให้บริการควบคุมปูองกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค 300 - 
13.12 การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 500 - 
13.13 การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 3,000 - 

 
 


